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4 VÝSKUM 

4.1 Východiská výskumu 

Jedným z ďalších východísk pre výskum bolo oboznámenie sa s kultúrno-edukačnými 

a aplikačnými výskumami
71

 a vedeckými štúdiami, ktoré boli realizované v oblasti CLIL. 

Vzhľadom na nosnú tému sme vyšpecifikovali výsledky prioritne orientované na primárnu 

edukáciu na Slovensku a metódu CLIL.  

Uvedené výskumy a vedecké štúdie sme podľa nami zvolených kritérií rozčlenili podľa 

zamerania do štyroch kategórií. Kategóriu zameranú na efektivitu vyučovacieho procesu 

predstavuje projekt Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní 

cudzích jazykov
72

 (Pokrivčáková et al., 2012). Projekt bol realizovaný pod vedením ŠPU 

Štátneho pedagogického ústavu s gesciou Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie, Pedagogickou fakultou UKF a Filozofickou fakultou UKF v Nitre. 

Projekt poukazuje na výhody zavedenia vyučovania cudzieho jazyka od prvého ročníka 

v spojení s rozvojom výslovnosti v prepojení na proces vyučovania a CJ v ranom veku; 

bilingválnosti ako pozitívneho nástroja na intelektuálny a mentálny vývoj; flexibilnejšieho 

myslenia cez citlivosť na jazyky; rozvojom komunikačnej zručnosti, konkurenčnou 

jazykovou výhodou v spojitosti s požiadavkami strednej školy a interkultúrnou 

kompetenciou ako prostriedkom spoznávania a rešpektovania iných kultúr a národov 

v spoločnom európskom a celosvetovom priestore. (Pokrivčáková et al., 2008). Na 

uvedenom projekte participovalo viacero verejných a súkromných základných škôl v rámci 

celého Slovenska s cieľmi experimentálne overiť:  

 

 zvýšenie motivácie žiakov k štúdiu CJ aj iných predmetov; 

 zvýšenie kvality jazykových spôsobilostí žiakov na prvom stupni ZŠ v bežných 

triedach; 

 zvýšenie motivácie učiteľov, posilnenie spolupráce učiteľov školy; 

 zlepšenie medzipredmetovej komunikácie a posilnenie medzipredmetových 

vzťahov; 

 získanie nových kontaktov so zahraničím a s inými školami v SR; 

 integrovaním učebných obsahov zapájanie žiakov do kontextualizovaných úloh, 

umožniť im zmysluplne používať cudzí jazyk v prirodzených podmienkach; 
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 Pozri viac http://www.portalvs.sk/sk/projekty; http://www.statpedu.sk/sk/Vyhladavanie.alej?s=clil. 
72

 Projekt a výskum Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov 

považujeme za významný a prelomový v oblasti CLIL  pre oblasť primárnej edukácie v slovenskom 

edukačnom prostredí. 

http://www.portalvs.sk/sk/projekty
http://www.statpedu.sk/sk/Vyhladavanie.alej?s=clil
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 zvýšenie časovej dotácie pre cudzí jazyk bez navýšenia hodinovej dotácie 

vyučovania cudzieho jazyka ako predmetu (cudzí jazyk v rámci iných predmetov); 

 získanie interkultúrnych poznatkov a zabezpečenie prepojenosti s inými 

predmetmi; 

 v súlade s princípmi ITV vo vyučovaní CJ zapojenie všetkých zmyslov a rôznych 

štýlov učenia. (ibid, s. 9). 

 

Výskumné výsledky projektu experimentálneho overovania dokázali, že metóda CLIL má 

jednoznačne pozitívny vplyv na rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku, avšak 

aplikovanie metódy musí byť podrobené konštruktívnejšej aplikácii s presným určením, 

ako a kedy metódu využiť, aby jej implementácia nemala negatívny dopad na celkové 

vedomosti žiakov v nejazykových predmetoch, kde sa metóda uplatňuje. Autori poukázali 

aj na problém výberu a následnej modifikácie vhodných materiálov do slovenského 

edukačného prostredia a ovládanie dostatočnej odbornej terminológie v CJ učiteľmi. Ďalej 

odporúčajú okrem iných implementovať metódu CLIL v rámci všeobecnovzdelávacích 

predmetov už od 1. ročníka, ak majú školy primerané podmienky a pre náš výskum 

dôležité zistenie začlenené medzi odporúčania „definovať profil učiteľa, ktorý vyučuje 

metodikou CLIL a jeho potrebnú kvalifikáciu” (záverečná správa, s. 41
73

). 

Nasledujúcou kategóriou je rozvoj spôsobilostí v odbornom predmete, reprezentovanou 

dizertačnou prácou Kubeša (2012) Aplikácia prístupu CLIL na hodinách matematiky v 4. 

ročníku ZŠ. Autor prezentuje výsledky experimentu, pričom v uvedenej konkrétnej 

implementácii CLIL experimentálna skupina nedosiahla štatisticky významne lepšie 

výsledky v testoch jazykových zručností, jazyková subkompetencia počúvanie s 

porozumením napriek očakávaniu nebola štatisticky významne vyššia ako v kontrolných 

skupinách, došlo k zhoršeniu čítania s porozumením a písania v experimentálnej skupine v 

priemere o 21% oproti pretestu, vyučovanie matematiky cez anglický jazyk v pomere 1: 3 

k hodinám vedeným v slovenčine nemá za následok štatisticky významne zhoršenie 

matematických vedomostí a zručností
74

. 

Kategóriu metodických materiálov ako hlavný výstup projektu
75

 reprezentujú dva na 

seba nadväzujúce projekty, a to Inovácie v príprave učiteľov cudzích jazykov: CLIL a LLIL 

(Pokrivčáková et al., 2007) a Obsahová reforma a modernizácia vyučovania cudzích 

                                                 
73

Viac www. statpedu.sk/files/documents/experimentalne_overovania/clil-vzdelavanie/zaverecna-sprava-

2012.pdf. 
74

 Autor použil štandardizovaný didaktický test Cambridge Young Learners English (YLE) Tests – úroveň 

Starters ; miera reliability testov YLE bola meraná vnútornou konzistenciou výskumného nástroja 

aplikovaného na výskumnej vzorke použitím Cronbachovho koeficientu alpha a Spearman-Brown Prophecy 

koeficientom. 
75

 Projekty viac www.portalvs.sk 



54 
 

jazykov na základných a stredných školách : Vytváranie podmienok pre efektívne 

uplatňovanie metódy CLIL (Pokrivčáková et al., 2008). Výstupmi oboch projektov sú 

metodické materiály vhodné v primárnej edukácii pre všeobecnovzdelávacie predmety – 

výtvarná výchova, vlastiveda, matematika, prírodoveda a informatika.
76

 Ďalším z kategórie 

zameranej na metodické materiály je projekt
77

 Vybrané tematické celky z matematiky na 

základných školách v anglickom a nemeckom jazyku“ (2011), kde výstupom projektu je 

metodická príručka, ktorá obsahuje tematické celky z matematickej oblasti, spracované 

v slovenskej,  anglickej a nemeckej mutácii so slovníkom základných odborných výrazov 

v angličtine a nemčine.  

Kategóriu zameranú na rozvoj metakognitívnych funkcií žiaka predstavuje projekt
78

 

Rozvoj vyšších myšlienkových funkcií žiaka v integrovanom vyučovaní (2013) s 

očakávanými výstupmi – príprava metodických materiálov a využitie inovatívnych 

metodických postupov, ktoré sú orientované na žiaka, očakáva sa podpora žiakovej 

autonómie a rozvoj jeho komunikatívnych zručností. 

Ďalším aktuálne končiacim projektom, aj keď nie špecificky zameraným na metódu 

CLIL, je projekt
79

 Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 

s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách pod gesciou 

ŠPU s cieľom zabezpečiť kvalifikovaných učiteľov CJ na primárnom stupni ZŠ, a to 

realizáciou doplňujúceho vzdelávania kvalifikovaných učiteľov CJ pre ročníky 5. – 12. o 

pedagogicko-psychologické základy a didaktiku vyučovania CJ na primárnom stupni ZŠ a 

učiteľov primárneho stupňa ZŠ o CJ na úrovni B2 podľa SERR a pedagogicko-

psychologických základov vyučovania cudzích jazykov a didaktiku cudzích jazykov pre 

cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku.  

Zameranie vyššie prezentovaných projektov je pochopiteľné, pretože expanzia 

používania metódy CLIL vedie k mnohým kontroverzným názorom a diskusiám 

v prostredí pedagogickej verejnosti. Po štúdiu zahraničných a domácich výskumných 

zistení, ktoré boli explicitne alebo implicitne zamerané na efektivitu metódu CLIL vo 

vyučovaní CJ, môžeme s vysokou pravdepodobnosťou konštatovať, že ak je metóda CLIL 

správne pochopená všetkými zainteresovanými účastníkmi edukačného procesu, 

administrovaná a implementovaná, má potenciál dosiahnuť priaznivé výsledky
80

. 

                                                 
76

 Pozri http://www.klis.pf.ukf.sk/sk/clil. 
77

 Projekt viac www.portalvs.sk 
78

 Projekt viac www.portalvs.sk 
79

 Projekt www.educj.sk 
80

 Pozri viac napr. Celaya, M. L., Ruiz de Zarobe, Y. 2010. First languages and age in CLIL and 
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Ak vychádzame z reálnej a aktuálnej situácie v oblasti vyučovania CJ v primárnej 

edukácii, ako významne rizikové sa nám javia skutočnosti, a to: 

 absencia kvalifikovaných učiteľov primárneho stupňa v prepojení na CLIL
81

; 

 absencia pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov primárneho stupňa v prepojení 

na metódu CLIL;  

 nedostatočné jazykové kompetencie učiteľov používať L2 v rámci 

všeobecnovzdelávacích predmetov;  

 nedostatočné jazykové kompetencie žiakov;  

 nedostatok relevantných materiálov pre realizáciu hodín metodikou CLIL;  

 chýbajúce nástroje hodnotenia v rámci aplikácie CLIL;  

 nesystematické zavádzanie CLIL do praxe;  

 nedostatočne informovaný manažment škôl a participujúce strany (rodič, žiak);  

  strach zo spolupráce v rámci metodických združení a predmetových komisií. 

Na základe teoretických východísk, analýzou zistení a vyššie uvedených skutočností 

sme orientovali náš výskum na kategóriu učiteľa. Učiteľ aplikujúci metódu CLIL sa 

svojimi profesijnými kompetenciami odlišuje od učiteľa primárneho stupňa a od učiteľa 

primárneho stupňa so špecializáciou na cieľový jazyk, 
82

a to v zmysle presahu erudície 

v rovine teórií jednotlivých všeobecnovzdelávacích predmetov, implementáciou 

rozdielnych procesov kognitívnej aktivizácie žiakov (pozri str. 30, štruktúra 4Cs, 

Bloomova taxonómia) a úrovňou jazykových kompetencií umožňujúcich sprostredkovať 

obsah predmetu. Je preto nevyhnutné identifikovať potrebné špecifické profesijné 

kompetencie učiteľa aplikujúceho metódu CLIL v primárnej edukácii v zmysle vyššie 

uvedených skutočností. 

Ďalším dôvodom zamerania výskumu boli aj aplikačné výskumy realizované v oblasti 

postojov a zmien, ktoré vníma učiteľ v priebehu zavádzania inovatívnych postupov 

a metód. Predchádzajúce výskumy, napr. realizovaný výskum Strakovej (2000), ktorý bol 

orientovaný na učiteľa cudzieho jazyka a jeho vnímanie zmien, postojov a postupov pri 

                                                                                                                                                    
non CLIL contexts. In International CLIL Research Journal. Vol 1/3 60-66; Dafouz, E., Guerrini M.C., 

2009. CLIL across classroom education levels; Dalton-Puffer,C., Nikula, T. (eds.). 2006. Current research on 

CLIL; Eurydice. 2006. Content and language integrated learning (CLIL) at school in Europe. 
81

 Doteraz na Slovensku neexistujú  oficiálne štatistiky o počte učiteľov primárneho stupňa aplikujúcich 

metódu CLIL, porovnaj Bockaničová, K. et al. 2010. Analýza dopadov zavedenia povinnej výučby cudzieho 

jazyka v 3. a 6. ročníku základných škôl. Kvalifikovanosť učiteľov a dopad na kvalitu vzdelávania v oblasti 

cudzích jazykov. 

ŠPU, 2010. Perspektívy zavedenia povinného anglického jazyka v základných a stredných školách. 

Kvalifikovanosť učiteľov a dopad na kvalitu vzdelávania v oblasti cudzích jazykov. 
82

 V monografii považujeme ako cieľový jazyk anglický jazyk.  
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náhlych zmenách vo vyučovaní cudzích jazykov, ktoré sme zaznamenali v 90-tych rokoch 

minulého storočia v slovenskom edukačnom priestore. Uvedený výskum zisťoval 

a porovnával zmeny, ktoré sa objavili pri transformácii tradičného vyučovania cudzích 

jazykov implementáciou komunikatívneho prístupu vo vyučovaní CJ v prepojení na 

učiteľa a učebnicu. Straková (2000) identifikuje konflikt medzi žiaducimi potrebami 

vyučovania cudzích jazykov a reálnou situáciou v oblastiach nedostatočného poznania 

didaktického základu; chýbajúceho prepojenia interkultúrnych prvkov a stereotypizácie 

učebných postupov. Výsledky výskumu preukázali existenciu rozporu medzi tradičnými 

prístupmi vo vyučovaní cudzieho jazyka a komunikatívnym prístupom ako jedným 

z množstva inovatívnych prístupov v cudzojazyčnom vzdelávaní. Vychádzajúc 

z uvedeného výskumu predpokladáme, že výsledky nášho výskumu naznačia, akými 

špecifickými profesijnými kompetenciami má disponovať učiteľ aplikujúci metódu CLIL 

v primárnej edukácii v slovenskom edukačnom prostredí, pretože učiteľ v uvedenom 

edukačnom prostredí počas implementácie metódy CLIL je konfrontovaný tradičnými 

a inovatívnymi prístupmi vo vyučovaní cudzích jazykov, je ovplyvnená performancia 

učiteľa a stereotypizácia techník tradične používaných učiteľom. 

Na základe vyššie uvedených východísk sme stanovili výskumný problém, a to 

nasledovne:  

 

v rámci slovenského edukačného priestoru absentuje jednotný, koncepčne zadefinovaný, 

profil profesijných kompetencií učiteľa aplikujúceho metódu CLIL v primárnej edukácii. 

 

V edukačnom prostredí nielen primárnej edukácie na Slovensku absentuje akýkoľvek 

celostný spôsob implementácie metódy CLIL a vymedzenie profesijno-kompetenčných a 

kvalifikačných požiadaviek na učiteľa aplikujúceho metódu CLIL. Naše skúsenosti, 

vychádzajúce zo štúdia problematiky a osobných postrehov, vyústili do postulovania 

cieľov výskumu, ako aj do výberu výskumných metód a výskumnej vzorky.  

Vzhľadom k stanovenému výskumnému problému sme stanovili ciele výskumu. 

Hlavným cieľom bolo identifikovať špecifické profesijné kompetencie učiteľa aplikujúceho 

metódu CLIL na primárnom stupni základnej školy. Na základe hlavného cieľa sme 

špecifikovali parciálne ciele nasledovne: 
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 špecifikovať rámcové požiadavky na profesijné kompetencie učiteľa na primárnom 

stupni základnej školy aplikujúceho metódu CLIL v prepojení na vyučovanie 

anglického jazyka; 

 analyzovať úroveň poznatkov o metódu CLIL a jej vnímaním učiteľmi primárneho 

stupňa v  socio-edukačnom prostredí; 

 špecifikovať na základe potrieb, ktoré učiteľ na primárnom stupni základnej školy 

aplikujúci metódu CLIL percipuje, možné oblasti podpory; 

 zistiť, ako vstupné faktory edukačného procesu vplývajú na učiteľa v procese 

aplikácie CLIL. 

V prepojení na predložené ciele sme sformulovali výskumné otázky, ktoré sa dotýkajú 

niekoľkých rovín zložitého fenoménu aplikácie CLIL v primárnej edukácii a jej percepcie 

učiteľom primárneho stupňa v  socio-kultúrnom edukačnom prostredí základných škôl 

nasledovne:  

 Akými špecifickými profesijnými kompetenciami má disponovať učiteľ primárneho 

stupňa aplikujúci metódu CLIL? 

 V akých oblastiach sú profesijné kompetencie učiteľa aplikujúceho metódu CLIL 

v primárnej edukácii identické alebo odlišné od profesijných kompetencií učiteľa 

primárneho stupňa a učiteľa primárneho stupňa so špecializáciou na cudzí jazyk?  

 Sú učitelia primárneho stupňa dostatočne erudovaní v oblasti metódy CLIL? 

 Akú špecifickú odbornú podporu potrebuje učiteľ, aby bol profesijne kompetentný 

prakticky aplikovať metódu CLIL v primárnej edukácii? 

 Ako je práca učiteľa aplikujúceho metódu CLIL ovplyvnená vstupnými faktormi 

v edukačnom procese? 

Dáta sme zisťovali prostredníctvom výskumných metód, pomocou ktorých sme 

zozbierali údaje týkajúce sa vybraných oblastí problematiky učiteľa primárnej edukácie 

v prepojení na metódu CLIL. Metódy nám umožnili získať informácie týkajúce sa 

problematiky učiteľa aplikujúceho CLIL v primárnej edukácii. Na získanie relevantných 

údajov o skúmanej problematike sme aplikovali metódy: 

 metódy získavania nových údajov: opytovanie pomocou dotazníka vlastnej  

konštrukcie; neštruktúrované pozorovanie v prirodzených podmienkach; neštruktúrované 

terénne zápisy (Švec, 1998); priame, individuálne pološtruktúrované rozhovory 

s učiteľkami primárneho vzdelávania; (Gavora, 2010); ohnisková skupina a skupinový 

rozhovor s viacerými  učiteľkami primárneho vzdelávania naraz (Švaříček, Šeďová, 2007). 
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 metódy spracovania výsledkov: deskriptívna štatistika; vedecká abstrakcia – analýza  

a identifikácia profesijných kompetencií učiteľa primárneho stupňa aplikujúceho metódu 

CLIL; indukcia a syntéza – zovšeobecnenie jednotlivých výstupov pravdepodobnostnej 

povahy; vyvodenie záverov a odporúčaní.  

Výskum bol realizovaný v troch hlavných etapách. Prvá etapa bola rozdelená na dve 

časti, pričom prvú časť tvorila etapa prípravy na výskum. Uvedená časť bola realizovaná 

literárnou metódou, historicko-logickou metódou a obsahovou analýzou relevantných 

dokumentov. Druhá časť pozostávala z procesu administrácie, získavania a analýzy 

názorov učiteľov prostredníctvom dotazníka. Fáza administrácie dotazníka bola 

realizovaná v septembri 2012, spracovanie získaných dát konalo kontinuálne v mesiacoch 

október až december 2012. Druhá etapa bola rozdelená na dve časti. Prvá časť bola 

realizovaná metódou neštruktúrovaného pozorovania v prirodzenom prostredí vybraných 

základných škôl mesta Prešov a druhá časť metódou priameho, individuálneho, 

pološtruktúrovaného rozhovoru, ktorý slúžil na komplexnejšie poznanie učiteľa (Švec, 

1998) aplikujúceho metódu CLIL a učiteľa, ktorý začína aplikovať metódu CLIL. 

Pozorovania boli dohodnuté maximálne týždeň dopredu, aby sme zabránili odchýleniu sa 

od prirodzeného správania ako zo strany učiteľa, tak zo strany žiakov, t.j. vedomé „umeléˮ 

vyučovanie. Po vybraných vyučovacích hodinách prebehla krátka analýza pozorovanej 

vyučovacej hodiny za prítomnosti učiteľa. Ďalšou metódou v rámci druhej etapy bol 

skupinový rozhovor a prebehol v apríli 2013 v ohniskovej skupine učiteliek primárneho 

stupňa. Bol zameraný na metódu CLIL,  jej vnímanie a názory týkajúce sa požadovaných 

špecifických profesijných kompetencií učiteľa v rámci implementácie metódy CLIL. 

Pološtruktúrované rozhovorysa konali počas uvedeného časového intervalu. Získavanie, 

zber a priebežné spracovanie údajov v druhej etape sa konalo kontinuálne v 

časovom intervale od januára 2013 do mája 2013. Záverečnú etapu tvorilo finálne 

spracovanie získaných dát ktoré sme kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotili, analyzovali, 

interpretovali, vyvodili závery a odporúčania.  

Výskumnú vzorku pre administráciu dotazníka tvorili učitelia primárneho stupňa 

základných škôl patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov ako respondenti 

dotazníkového prieskumu. Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patrí v súčasnosti 

13 škôl, kde na primárnom stupni bol počet učiteľov na ustanovený pracovný čas 

v školskom roku 2011/2012 spolu 177. 

Výskumnú vzorku pre neštruktúrované pozorovania a pološtruktúrované rozhovory 

tvorili tri učiteľky primárneho stupňa pracujúce na ustanovený pracovný čas na vybraných 
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základných školách patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Dôležitým 

aspektom bol zámerný výber účastníkov v tejto etape. V nami zámerne vybranej vzorke 

sme sa snažili zachytiť situáciu s personálnym odborným zabezpečením vyučovania 

anglického jazyka na primárnom stupni na základných školách patriacich do pôsobnosti 

mesta Prešov (pozri tab. 8 a 9).  

Učiteľka s požadovanou odbornou kvalifikáciou pre primárnu edukáciu s ukončeným  

vzdelaním na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, učiteľstvo 

pre primárny stupeň so špecializáciou na telesnú výchovu s praxou 17 rokov s úrovňou 

jazykových kompetencií podľa SERR B2 (anglický jazyk) a absolvovala odbornú prípravu 

v oblasti vyučovania cudzích jazykov (anglický jazyk) participáciou v projekte 

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania 

cudzích jazykov na základných a stredných školách. V našom výskume sme ju nazvali 

Dana. 

Učiteľka s požadovanou odbornou kvalifikáciou pre primárnu edukáciu s ukončeným  

vzdelaním na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, učiteľstvo pre 

primárny stupeň bez špecializácie s praxou 16 rokov s úrovňou jazykových kompetencií 

podľa SERR: A2 (anglický jazyk) a nemá odbornú prípravu v oblasti vyučovania cudzích 

jazykov (anglický jazyk). V našom výskume sme ju nazvali Alena. 

Učiteľka s požadovanou odbornou kvalifikáciou pre primárnu edukáciu s ukončeným  

vzdelaním na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, učiteľstvo 

pre primárny stupeň s praxou 14 rokov a úrovňou jazykových kompetencií podľa SERR: 

C1 (anglický jazyk). V rámci odbornej prípravy v oblasti vyučovania cudzích jazykov 

(anglický jazyk) absolvovala rozširujúce štúdium anglického jazyka na Pedagogickej 

fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a v našom výskume sme ju nazvali Viera. 

Ohniskovú skupinu pre skupinový rozhovor tvorilo štrnásť učiteliek primárneho stupňa 

pôsobiacich na základných školách v okrese Prešov a Sabinov a boli zároveň účastníčky 

projektu Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou 

vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. Výber bol zámerný 

vzhľadom k povahe skúmanej problematiky s cieľom rozšíriť výskumné zistenia. Taktiež 

sme chceli zistenia nadobudnuté počas pološtruktúrovaných rozhovorov porovnať so 

zisteniami získanými od ohniskovej skupiny. Dáta sme získali počas zámerne 

zorganizovaného stretnutia.  



60 
 

4.2 Kvantitatívne zistenia  

4.2.1 Východiská pre kvantitatívnu analýzu a interpretáciu 

Na základe stanovených cieľov a vzhľadom k zisteniam SWOT analýzy v oblasti 

školstva v meste Prešov prezentovaných v dokumente Koncepcia školstva, kultúry a športu 

v meste Prešov na roky 2011-2015 (Komanická, Smetanka, 2010) sme zistili, že sa medzi 

slabé stránky v oblasti školstva inkorporovali aj „absencia jazykovo a obsahovo 

integrovaného vyučovania na školách[...]; absencia vo vzdelávaní elementaristov 

v cudzích jazykochˮ (2010, s. 28-29). Na základe vyššie uvedených skutočností sme si ako 

exploračnú metódu zvolili dotazník. Metóda dotazníka bola zameraná na oboznámenie sa 

so stavom úrovne poznatkov a vnímania metódy CLIL v prepojení na  jej implementáciu 

učiteľmi primárneho stupňa v edukačnom prostredí základných škôl a pre získanie dát 

potrebných na následnú identifikáciu špecifických profesijných kompetencií, požadovanej 

podpory a pre oblasť možného vzdelávania zameraného na získanie kompetencií učiteľa 

CLIL. Respondentmi dotazníkového prieskumu boli učitelia primárneho stupňa 

základných škôl patriacich pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Prešov, kde počet 

učiteľov v školskom roku 2011/2012 bol 177. Návratnosť dotazníka bola 53, 1%. Dotazník 

sme rozdelili na dve časti, použili sme dichotomické, zatvorené a polouzatvorené položky 

s možnosťou odpovedí typu jednoduchého a viacnásobného výberu (pozri príloha 2).  

Na spracovanie údajov sme vybrali položky, ktoré sa orientujú na vybrané oblasti 

týkajúce sa hypotéz a cieľov výskumu, a to zistenie úrovne poznatkov o metóde CLIL a jej 

implementácie učiteľmi primárneho stupňa v edukačnom prostredí základných škôl, 

požadovanej podpory a  oblasť možného vzdelávania zameraného na získanie kompetencií 

učiteľa CLIL. Jedná sa o položky súvisiace s postavením a vplyvom metódy CLIL vo 

vyučovaní cudzích jazykov; očakávanými a žiadanými druhmi podpory pre učiteľa 

v kontexte aplikácie metódy CLIL a vonkajšími faktormi ovplyvňujúcimi aplikáciu metódy 

CLIL. 

Dotazník bol elektronicky distribuovaný na základné školy v spolupráci so sekciou 

strategického rozvoja oddelenia školstva Mestského úradu v Prešove v septembri 2012.  

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov patrí v súčasnosti 13 škôl, kde na primárnom 

stupni bol počet učiteľov na ustanovený pracovný čas v školskom roku 2011/2012 177 

učiteľov, výskumnú vzorku v prvej etape tvorilo 94 respondentov. 

Validita dotazníka mohla byť ovplyvnená formou administrácie alebo pravdivosťou 

odpovedí respondentov. Respondenti mohli odpovedať nepravdivo alebo účelovo, aby 
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preukázali svoju odbornosť,  erudíciu alebo žiaducu odpoveď
83

. Bolo preto potrebné 

zozbierať ďalšie relevantné dáta, pretože vyvodenie záverov pri použití iba dotazníkovej 

metódy nieslo so sebou riziko preceňovania a skreslenia výsledkov.  

Za účelom detailnejšieho zmapovania situácie v oblasti vyučovania cudzích jazykov 

sme považovali za dôležité zdokumentovať situáciu kvalifikačnej štruktúry a ďalšieho 

získaného vzdelania týkajúceho sa cudzích jazykov v skupine učiteľov primárneho stupňa 

(pozri tab. 8) a kvalifikačnej štruktúry učiteľov cudzích jazykov (primárny a nižší 

sekundárny stupeň) pôsobiacich na základných školách v meste Prešov v školskom roku 

2012/2013
84

. Predložené údaje o aprobačnej štruktúre učiteľov CJ (pozri tab. 9) sme 

považovali za potrebné prezentovať, pretože poskytujú komplexný prehľad o počte 

učiteľov CJ vyučujúcich na ZŠ v meste Prešov. Nedostatočný počet kvalifikovaných 

učiteľov CJ pre primárny stupeň sa na niektorých školách rieši učiteľmi CJ pre sekundárny 

stupeň, ktorí nie sú erudovaní v oblasti didaktiky CJ v primárnom vzdelávaní. 

V oblasti vyučovaných cudzích jazykov štatistické údaje potvrdili dominanciu 

anglického jazyka počtom žiakov učiacich sa anglický jazyk v porovnaní s ostatnými 

vyučovanými cudzími jazykmi v rámci Prešovského kraja. Je samozrejme podmienená 

povinným vyučovaním anglického jazyka od 3. ročníka (pozri tab. 7). Predložené údaje 

v tabuľke 9 korešpondujú so stavom personálneho zabezpečenia vyučovania CJ na 

primárnom stupni v meste Prešov a boli jedným z východísk pri výbere výskumnej vzorky 

pre participačné pozorovania, pološtruktúrované rozhovory a skupinový rozhovor. 

                                                 
83

Viac pozri Švec,Š., et al. 1998. Metodológia vied o výchove. 
84

 Údaje sa aktualizujú pravidelne k15.9 v príslušnom školskom roku. 
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Tabuľka 7 Počet žiakov učiacich sa CJ na primárnom stupni na štátnych školách k 15. 9. 2012 

 Počet 

žiakov 

učiacich 

sa CJ 

AJ FJ NJ RJ ŠJ TJ iné neučiaci 

sa CJ 

Bardejov 2380 2370   10       26 651 

Humenné 1706 1705         1   211 

Kežmarok 2284 2270   14         1301 

Levoča 1275 1278 1 12         129 

Medzilaborce 261 261             118 

Poprad 3576 3560   204   1 3 1 463 

Prešov 5384 5399 1 3         557 

Sabinov 2256 2036   12 221       597 

Snina 1058 1042 3 12       2 18 

Stará 

Ľubovňa 

1588 1594   5       1 646 

Stropkov 552 552             98 

Svidník 920 912   8         227 

Vranov nad 

Topľou 

2578 2618             1252 

Prešovský 

kraj 

25818 25597 5 280 221 1 4 30 6268 

(Zdroj: Štatistická ročenka – základné školy, Ústav informácií a prognóz školstva.) 

 

Tabuľka 8 Počet učiteľov na primárnom stupni ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 

v školskom roku 2011/2012 

 

 počet 

všetkých 

učiteľov 

 v roč. 

1.- 4. 

počet učiteľov CJ 

- projekt ŠPÚ 

Vzdelávanie 

učiteľov ZŠ  

v oblasti CJ 

počet 

učiteľov CJ 

- 

rozširujúce 

štúdium 

počet 

učiteľov 

CJ - iné 

vzdelanie  

 

počet 

učiteľov 

učiacich CJ 

– primárny 

stupeň  

spolu 

počet 

učiteľov 

učiacich 

anglický 

jazyk 

primárn

y stupeň 

spolu 177 19 19 24 63 59 

(Zdroj: Mestský úrad v Prešove, sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva.) 
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 Tabuľka 9 Aprobačná štruktúra učiteľov cudzích jazykov na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Prešov školskom roku 2012/2013 

 ZŠ Prešov – názov školy Anglický jazyk Nemecký jazyk Francúzsky jazyk 

K
8

5
 

N
 

S
p

o
lu

 

K
 

N
 S

p
o

l

u
 

K
 

N
 

S
p

o
lu

 

1 Bajkalská  7   7 2   2     0 

2 Čsl.armády  8   8 3   3 0   0 

3 Kúpeľná 6   6 3   3 1   1 

4 Lesnícka  7   7 2   2     0 

5 Májové námestie  9 2 11 5   5 0   0 

6 Matice slovenskej 6 2 8 1 1 2 1   1 

7 Mirka Nešpora  11   11 1   1     0 

8 Mukačevská  5   5 1   1 0   0 

9 Prostějovská  7 1 8 1   1     0 

10 Sibírska  6   6 2   2   1 1 

11 Šmeralova 6 0 6 1   1 2   2 

12 Šrobárova  7 2 9 2   2 1   1 

13 Važecká  3   3 1   1     0 

Spolu 88 7 95 25 1 26 5 1 6 

Kvalifikovanosť % 92,6 7,4 100 96,2 3,8 100 83,3 16,7 100 

 ZŠ Prešov – názov školy Ruský jazyk Iný jazyk Spolu učiteľov CJ 

K
 

N
 

S
p

o
lu

 

K
 

N
 

S
p

o
lu

 

1 Bajkalská  4  4    13 

2 Čsl.armády  7  7 1  1 19 

3 Kúpeľná 3  3 1  1 14 

4 Lesnícka 4  4    13 

5 Májové námestie 7  7    23 

6 Matice slovenskej 2 2 4    15 

7 Mirka Nešpora  3  3    15 

8 Mukačevská 2  2    8 

9 Prostějovská  2  2    11 

10 Sibírska  2  2    11 

11 Šmeralova 3  3    12 

12 Šrobárova  5  5    17 

13 Važecká     0    4 

Spolu 44 2 46 2 0 2 175 

Kvalifikovanosť % 95,7 4,3 100 100 0 100 *** 

(Zdroj: Mestský úrad v Prešove, sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva, vlastné spracovanie.) 

                                                 
85

 Vysvetlivky: K – kvalifikovaní učitelia, N – nekvalifikovaní učitelia. 
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4.2.2 Analýza a interpretácia kvantitatívnych zistení  

Obsahovou analýzou základných dokumentov týkajúcich sa edukačného procesu a 

vyučovania cudzích jazykov, kde metódu CLIL odporúčajú ako jednu z foriem 

zefektívnenia vyučovania cudzích jazykov; všeobecným tvrdením, že metóda CLIL je 

medzi pedagogickou verejnosťou známa a všeobecne rozšírená a  taktiež na základe 

predchádzajúcich skúseností a osobných kontaktov s učiteľkami pôsobiacimi na 

základných školách patriacich do pôsobnosti mesta Prešov sme predpokladali, že ich 

úroveň poznania a vnímania metódy CLIL bude vysoké.  
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Graf 1 Úroveň poznania a vnímania metódy CLIL 
(vlastné spracovanie) 

 

 Pre parciálny cieľ týkajúci sa analýzy úrovne poznatkov a vnímanie metódy CLIL ( 

pozri graf 1) s jej implementáciou učiteľmi primárneho stupňa v rámci socio-edukačného 

prostredia sme vybrali dotazníkové položky, ktoré súvisia s uvedeným cieľom, a to č. 2, 3, 

4 a 7. Pri položke, či je potrebná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov (pozri tab. 

10, graf 2), viac ako 56% respondentov volilo odpoveď skôr áno a viac ako 38% určite 

áno. Tento jav je možné interpretovať ako skutočnosť, že učitelia sú naklonení 

inovatívnym metódam vo vyučovaní cudzích jazykov, čo korešponduje s výsledkami 

výskumu o pedagogických inováciách, kde viac ako 88% respondentov považuje za 

najdôležitejšie inovovať stratégie a metódy (pozri Bagalová, 2011). Avšak je možné tento 

jav interpretovať aj ako skutočnosť, že učitelia sú naklonení inovatívnym metódam vo 

vyučovaní cudzích jazykov, ale taktiež je možné, že aj keď proklamujú pozitívny prístup 

k inováciám, mohli byť ovplyvnení vonkajšími faktormi, očakávanou sociálne 
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akceptovateľnou odpoveďou alebo skutočnosťou, že v rámci foriem ďalšieho vzdelávania 

boli informovaní o metóde CLIL ako o inovatívnej metóde a uvedená skutočnosť mohla 

mať vplyv na ich vnímanie a postoj. Je však potrebné podotknúť, že aj keď učitelia 

všeobecne proklamujú dôležitosť inovovať edukačný proces, realita sa líši od uvedených 

tvrdení, zastávame názor, že v slovenskom edukačnom prostredí naďalej pretrváva 

transmisívne učenie a dôraz na encyklopedických vedomostiach. 

 
Tabuľka 10 Potreba CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov 

vôbec nie 0 0 % 

skôr nie ako áno 5 5,3 % 

nie je 0 0 % 

skôr áno ako nie 53 56,4 % 

určite áno 36 38,3 % 

nezaujíma ma to 0 0 % 

spolu 94 100 % 
(vlastné spracovanie) 
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Graf 2 Potreba CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov 
(vlastné spracovanie) 

 

 

 V položke týkajúcej sa osobnej skúsenosti s  metodikou CLIL v rámci povolania alebo 

štúdia (pozri graf 3) menej ako 13% respondentov nevedelo posúdiť, či prišli do kontaktu 

s metódou CLIL. Môže to naznačovať, že pre učiteľa je zložité posúdiť, či sa jedná 

o uvedenú metódu, pretože  nie všetci učitelia primárneho stupňa sú kvalifikovanými 

učiteľmi cudzích jazykov a nemajú odborné poznatky v oblasti vyučovania cudzích 

jazykov týkajúcich sa prístupov a metód používaných v tomto edukačnom procese. 

Uvedená skutočnosť sa môže týkať aj kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov, ktorí 
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nemusia vedieť posúdiť, či sa jedná o uvedenú metódu. Respondenti, ktorí uvádzali, že 

počas výkonu svojho povolania/štúdia mali osobnú skúsenosť s  praktickým využitím 

metódy CLIL, špecifikovali formy tohto kontaktu nasledovne (v znení, v akom sa vyskytli 

v odpovediach, teda v plnom znení):  

počas štúdia; samoštúdium; inšpirovala ma kolegyňa z inej školy; pri štúdiu ANJ – 

doplňujúce vzdelávanie, PU; vnášaním IKT CJ zručností pri tvorbe PC projektov 

v ANJ; na seminároch – MPC Prešov; projects; v učebniciach napr. Quest 2 – ANJ. 

 

V položke o praktickej osobnej skúsenosti s implementáciou CLIL viac ako 76% 

respondentov uviedlo, že má skúsenosť s metódou CLIL (pozri graf 3). 
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Graf 3 Praktické skúsenosti s používaním CLIL 

 (vlastné spracovanie) 

 

 

Pod praktickou skúsenosťou sme rozumeli, či prišli učitelia do kontaktu s metódou CLIL 

v rámci výkonu svojho povolania alebo počas štúdia. K uvedenej položke ešte niektorí 

respondenti, ktorí uvádzali, že majú praktickú skúsenosť s metódou CLIL, špecifikovali 

svoje skúsenosti a názory nasledovne (komentáre sú uvádzané v znení, v akom sa vyskytli 

v odpovediach, teda v plnom znení): 

 

posilňuje sa efektivita a účelovosť vyučovania cudzieho jazyka; 

upevnenie slovnej zásoby, pozitívny pocit u žiaka z toho, že vie o čom sa hovorí a vie 

preukázať svoje jazykové schopnosti aj mimo hodiny angličtiny; negatívom je časové 

obmedzenie, nevýhodou je nie vždy dobrá znalosť angličtiny u všetkých učiteľov; 

vnášanie resp. upevňovanie vedomostí, zručností a cudzojazykových spôsobilostí; 

deti sa veľmi tešili, aj keď na začiatku boli prekvapení, prečo rozprávam anglicky; 

natrápim sa hľadaním materiálov, moja angličtina nie je na vysokej úrovni; 

chýba mi skúsenosť, stálo ma to veľa času a energie; 

zvýšený záujem deti o tému, ktorú som ako učiteľka učila prostredníctvom CLIL; 

zlepšenie komunikačných kompetencii žiakov; 
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učím geografické, historické a iné názvy v originálnom prepise a výslovnosti; 

nevýhodou je nie vždy dobrá znalosť angličtiny u všetkých učiteľov;  

som na začiatku aplikácie CLIL do praxe; pozitíva na 1. stupni - učiteľ túto metódu 

môže používať jednoduchšie ako na 2. stupni, dochádza k integrácii poznatkov a 

vedomostí z rôznych predmetov (oblastí); 

je zaujímavá pre deti;  

negatíva – málo metodických materiálov, časovo náročná príprava; 

ako problematické vidím to, že nemám vzdelanie (anglický jazyk) a nie vždy mi 

kolegyne z 2. stupňa pomôžu, lebo majú dosť svojich povinností. 

 

 V oblasti vnímania metódy CLIL a jej pozitívneho vplyvu v procese vyučovania 

cudzích jazykov je potrebné poznamenať, že väčšina učiteľov považuje za dominantný cieľ 

CLIL práve jazykový cieľ v úzkom prepojení na anglický jazyk. Z  uvedeného teda 

vyplýva, že preferencia jazykového cieľa je medzi učiteľmi prirodzená, avšak nesprávna. 

Uvedené je možné podložiť prostredníctvom dát získaných v  položke vplyvu CLIL 

týkajúcej sa pozitívneho vplyvu používania cudzieho jazyka v edukačnom procese na žiaka 

vo viacerých oblastiach (pozri graf 4). 
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15,30%

10,80%

8,00%

19,30%
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jazyk efektivita integrácia kognitivizácia stres nevie

Pozitívny vplyv metódy CLIL v edukačnom procese

 
Graf 4 Pozitívny vplyv metódy CLIL v edukačnom procese 

(vlastné spracovanie) 

 

Podľa zistení vyplynulo, že viac ako 32% respondentov vybralo zlepšenie jazykových 

kompetencií a takmer 20% odbúranie stresu spojeného s komunikáciou v cudzom jazyku, 

pretože väčšina učiteľov vníma prioritne jazykový cieľ v  rámci cieľov metódy CLIL. Fakt, 

že len 8% odpovedí sa spája so zlepšením kognitívnych procesov a 10% odpovedí bolo 

spojených s integráciou poznatkov v rámci medzipredmetových vzťahov svedčí 

o uprednostňovaní jazykového cieľa. Učitelia neponímajú CLIL vo vyučovaní cudzích 
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jazykov so zlepšovaním vyšších myšlienkových funkcií a v spojitosti s teóriou osvojovania 

si cudzích jazykov
86

. Je evidentné, že cieľ – rozvoj jazykových kompetencií prevažuje nad 

obsahovým, kognitívnym a interkultúrnym cieľom, čo je v rozpore s cieľmi stanovenými 

v metóde CLIL. Uvedená preferencia pravdepodobne vychádza z faktu, že metóda CLIL sa 

prezentuje ako metóda podporujúca jazykové vzdelávanie prevažne v anglickom jazyku; 

metóda, prostredníctvom ktorej sa rozvíjajú jazykové kompetencie; dochádza k 

interiorizácii jazyka žiakmi a zároveň podporuje jazykovú rozmanitosť. Van de Craen et al. 

(2007) naznačujú, že sa jedná o vedľajší účinok úspešnej implementácie CLIL v Európe a 

metóda je v mnohých edukačných prostrediach prezentovaná práve s akcentom na 

jazykový cieľ ako podporná a efektívna metóda vo vyučovaní prevažne anglického jazyka. 

 

Tabuľka 11 Potreba podpory pre možnú implementáciu metodiky CLIL 

 zistené 

početnosti 

% očakávané 

početnosti 

% reziduálne 

hodnoty 

r
2 

chi-

kvadrát 

metodický 

materiál 

cj 

58 23,2 27,78 11,1 30,22 913,278 32,874 

publikácie 

sj 
14 5,6 27,78 11,1 -13,78 189,880 6,835 

publikácie  

cj 
25 10,0 27,78 11,1 -2,78 7,728 0,278 

platové 

zvýhodne

nie 

18 7,2 27,78 11,1 -9,78 95,648 3,443 

zníženie 

úväzku 
12 4,8 27,78 11,1 -15,78 249,008 8,964 

ďalšie 

vzdelávan

ie 

47 18,8 27,78 11,1 19,22 369,408 13,298 

kurz CJ 

 
51 20,4 27,78 11,1 23,22 539,168 19,408 

žiadne 16 6,4 27,78 11,1 -11,78 1316,768 47,400 

neviem 

posúdiť 
9 3,6 27,78 11,1 -18,78 352,688 12,696 

∑ 250 100  250 100 0  145,196 

(vlastné spracovanie) 

 

Konštatujeme, že učiteľ primárnej edukácie pociťuje výraznú potrebu podpory 

a existuje štatisticky významný vzťah formou podpory, ktorú učitelia primárneho stupňa na 

implementáciu potrebujú a kvalitou implementačného procesu v edukačnom prostredí 

základných škôl. Zaujímalo, či existuje vzťah medzi jednotlivými, nami vybranými druhy 

                                                 
86

 Pozri výskumy orientované na rozvoj metakognitívnych funkcií žiakov, napr. Rozvoj vyšších 

myšlienkových funkcií žiaka v integrovanom vyučovaní (Kráľová, 2013) dostupné na: 

http://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/6103; parciálne výsledky výskumu  prezentované v Gondová, 

2012.  
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podpory a možnosťou implementácie metodiky. Uvedené tvrdenie sme sa pokúsili bližšie 

analyzovať a použili sme jednotlivé dáta chi-kvadrátu. Ako štatisticky významné vzťahy 

môžeme konštatovať pri hladine významnosti p=0,05 a stupni voľnosti 8 df=8 v porovnaní 

s tabuľkovou hodnotou 15,50 pre položky metodický materiál v anglickom jazyku, a to 

32,874 a štátom financovaný kurz cudzieho jazyka, kde je hodnota chi-kvadrátu 19,408. 

Ostané položky nie sú štatisticky významné vo vzťahu potreba podpory a používanie 

metodiky CLIL učiteľmi primárneho stupňa v edukačnom prostredí základných škôl. 
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Graf 5 Druh požadovanej podpory pri implementácii CLIL 

 (vlastné spracovanie) 
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Náročnosť prípravy na vyučovanie

 
Graf 6 Náročnosť prípravy na vyučovanie 

(vlastné spracovanie) 
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Najčastejším druhom požadovanej podpory bol zo strany respondentov uvádzaný 

metodický materiál v cieľovom CJ s frekvenciou 23,2% a štátom dotované ďalšie 

vzdelávanie s frekvenciou 23,2%, čo sčasti korešponduje aj so zistením, že jazyková 

náročnosť prípravy bola uvádzaná s frekvenciou 20%. Nízku frekvenciu odpovedí sme 

zaznamenali v platovom zvýhodnení a znížení priamej vyučovacej povinnosti. Frekvencia 

uvádzaných odpovedí bola pri platovom zvýhodnení len 7,2% a pri znížení úväzku 4,8%. 

Uvedená skutočnosť nekorešponduje s  predchádzajúcimi zisteniami o náročnosti prípravy 

na vyučovanie aplikáciou metódy CLIL, kde frekvencia odpovedí časovej náročnosti bola 

takmer 32,6%. Sme presvedčení, že uvedené zistenia mohli byť skreslené a ovplyvnené 

faktom, že dotazník bol distribuovaný prostredníctvom odboru školstva, čo mohli 

respondenti vnímať negatívne, resp. mohli mať obavu vyjadriť reálne potreby alebo 

respondenti neprepojili oblasť týkajúcej sa náročnosti prípravy na vyučovanie aplikáciou 

CLIL s oblasťou možných poskytnutých výhod formou financií, znížením priamej 

vyučovacej povinnosti alebo možnosťou ďalšieho vzdelávania (porovnaj grafy 5 a 6). 

4.3 Kvalitatívne zistenia  

4.3.1 Východiská pre kvalitatívnu analýzu a interpretáciu 

Účelom použitia metódy poluštruktúrovaného rozhovoru, participačného pozorovania 

a skupinového rozhovoru bolo potreba detailnejšie priblížiť a analyzovať úroveň 

poznatkov o metóde CLIL, jej vnímanie, požadovanú podporu, faktory ovplyvňujúce 

učiteľa, ktorý aplikuje CLIL v edukačnom prostredí základných škôl. Uvedené oblasti 

výraznou mierou vplývajú na identifikáciu požadovaných špecifických profesijných 

kompetencií učiteľa primárneho stupňa aplikujúceho metódu CLIL. Našou snahou bolo 

hlbšie preniknúť do reality učiteľov primárneho stupňa aplikujúcich metódu CLIL 

s rôznym stupňom jazykových kompetencií a dĺžkou používania metódy CLIL 

v konkrétnom edukačnom prostredí základných škôl. Zároveň sme chceli zmapovať možné 

oblasti percepcie
87

 súvisiace s aplikáciou metódy CLIL. 

                                                 
87

 Bandura (1997) vychádza z troch faktorov, ktoré sa neustále vzájomne ovplyvňujú, a to správanie, 

vnútorné dianie osobnosti a vonkajšie prostredie. Triadický model je koncipovaný ako vonkajšie prostredie 

(enviroment), vnútorné momenty (personal) a správanie (behavior). Reciprocita modelu spočíva vo 

vzájomnom pôsobení a integrácií prvkov modelu. V súlade so socio-kognitívnou teóriou je sociálne učenie 

nepretržitým procesom a je modifikované aj v bežných situáciách, a teda ho môžeme aplikovať na celý 

proces percepcie a implementácie metódy CLIL učiteľom primárneho stupňa, ktorý ho zároveň modifikuje 

a aktívne participuje na jeho realizácii. 
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Rozhovory sme prepísali, kódovali a vyhodnotili. Pri kódovaní sme použili in vivo 

kódy, čo znamená, že výrazy, ktoré použili respondentky sa stali kódmi (Švaříček, Šeďová, 

2007). Získané dáta nám umožnili detailnejšie analyzovať a špecifikovať interpretované 

údaje získané kvantitatívnou metódou realizovanou formou dotazníka. Zároveň umožnili 

zvýšiť validitu a reliabilitu získaných údajov. Výskumný súbor pre metódy rozhovorov 

a pozorovania bol zámerný a dostupný. Pološtruktúrované rozhovory boli realizované s 

obmedzeným počtom respondentov - tri učiteľky primárneho stupňa a výskumná vzorka 

nie je signifikantná a závery nemožno generalizovať. Na základe ohraničenosti získaných 

dát metódou pološtruktúrovaných rozhovorov a kvôli zvýšeniu výpovednej hodnoty sme 

zvolili aj skupinový rozhovor s ohniskovou skupinou štrnástich učiteliek primárneho 

stupňa pôsobiacich na základných školách v okresoch Prešov a Sabinov. 

Metódu pološtrukúrovaného rozhovoru sme realizovali s učiteľkami, ktoré majú osobnú 

skúsenosť s aplikovaním metódy CLIL prostredníctvom  anglického jazyka v primárnej 

edukácii a pracujú v  edukačnom prostredí základných škôl mesta Prešov. Rozhovory sme 

zaznamenali na mobilné médium, rozhovor viedla autorka jednotlivo s učiteľkami počas 

osobných stretnutí alebo po participačnom pozorovaní. Skupinový rozhovor sme 

uskutočnili za účelom získať širšie rozpätie informácií a názorov týkajúcich sa 

problematiky špecifických kompetencií učiteľa aplikujúceho metódu CLIL v primárnej 

edukácii a rôznych aspektov vplývajúcich na učiteľa. Realizovali sme ho na spoločnom 

stretnutí v apríli na neformálnom stretnutí. Rozhovor sme viedli formou 

pološtruktúrovaných otázok, aby sme poskytli možnosť a priestor prezentovať názory 

umožnili účastníčok rozhovoru. Informácie zo skupinového rozhovoru sme zaznamenali na 

mobilné médium.  

Pri tvorbe štruktúry a základných tém sme vychádzali z kategórií, ktoré sa nám javili 

ako signifikantné vzhľadom k  stanoveným cieľom. Špecifikovali sme ich nasledovne: 

 

K1 Požadované špecifické profesijné kompetencie učiteľa aplikujúceho metódu CLIL 

Uvedená kategória zahŕňa názory respondentov, ktoré sa týkajú očakávaných alebo 

navrhovaných špecifických kompetencií učiteľa, ktoré sú ovplyvnené zmenou prístupu 

k edukačnému procesu, a ktoré sú učiteľmi preferované, súvisia s ich priamymi 

praktickými skúsenosťami a odporúčaniami zameranými na učiteľa implementujúceho 

metódu CLIL. 

 

K2 Postavenie a vplyv metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov 
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V tejto kategórii sme sa zamerali na vnímanie metódy CLIL učiteľmi primárneho stupňa, 

na ich znalosti, správne pochopenie princípov metódy CLIL a následný transfer do možnej 

praktickej činnosti. 

 

K3 Očakávané a žiadané druhy podpory pre učiteľa v kontexte aplikácie metódy CLIL 

Táto kategória prezentuje jednotky, ktoré učitelia preferujú ako možnú podporu, ktorá by 

pomohla učiteľom odborne aplikovať metódu CLIL. Sumarizované návrhy zamerané na 

odbornú podporu môžu byť východiskom na kreovanie a odporúčanie modulu so 

zameraním na získanie profesijných kompetencií na metóduCLIL. 

 

 

K4 Faktory ovplyvňujúce učiteľa pri aplikácii metódy CLIL  

Pod pojmom faktory rozumieme činnosti aktivizácie žiakov vytváraním vhodných 

učebných podmienok, oblasti spolupráce s kolegami, hodnotenie, postoj a aktivity 

manažmentu školy smerujúce k aktívnej podpore aplikácie metódy, materiálno-technické 

vybavenie školy, participáciu subjektov edukačného procesu. 

 

V rámci oboch metód rozhovorov uvádzame len výber jednotiek, ktoré boli analyzované 

sumárne v kontexte základných kategórií, ktoré sme prezentovali vyššie. K vybraným 

kategóriám predkladáme časti výpovedí, ktoré odzneli pri pološtruktúrovanom rozhovore 

a skupinovom rozhovore. 

 

K1 Požadované špecifické profesijné kompetencie učiteľa aplikujúceho metódu CLIL. 

Východisková otázka:  

Je v niečom učiteľ, ktorý používa metódu CLIL, iný, odlišný ? Ak áno, v čom? 

 

 Dana: Určite musí mať istý žiaduci level jazyka. Ja keď si nie som istá, tak si veci 

pozriem a pýtam sa kolegyne, ale jednoznačne musí byť dobrý v jazyku. Moja 

úroveň stačí k prvákom a druhákom, ale neviem si predstaviť potom vo vyšších 

ročníkoch. Napríklad keď budeme mať také stromy, rozdelenie, tak budem musieť 

sa poradiť s kolegyňou. A potom, kolegyňa, čo učí na ....škole, tak sme sa 

rozprávali, čo a ako hodnotiť. Vôbec sme nevedeli. A ešte aj hotové materiály si 

musím prispôsobiť, lebo každá trieda je iná, iné zloženie, tempo, musíš to brať do 
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úvahy. Ja potrebujem jazyk a didaktiku, aby som vedela si veci naplánovať, iné 

hodiny sú na CLIL. A musíš byť taký zažratý, jednoducho chcem, tak to robím.  

 Alena: Jednoznačne u mňa to by malo byť, že jazyk musí ovládať, potom neviem, asi 

by som mala problémy, keby som išla deti skúšať. Ešte aj tie prípravy sú dosť 

náročné, časovo je to strašné. Keby som to mala robiť sama, tak to už nerobím. 

 Viera: Je, musí vedieť jazyk, byť flexibilný, má mať za sebou vzdelávanie. Chce to 

veľa času, plánovať, pripravovať hodiny, veci, materiály.  

 FG3
88

: Predpokladám, že minimálne jazykovo by mal byť na úrovni. A určite by mal 

mať základy didaktiky, čo mám učiť, ako si pripraviť hodinu. 

 FG5: Jazyk a metóda. 

 FG8: Neviem, ale aj keď sme chodili na ten projekt, tak sa necítim taká istá v jazyku 

a neodučila by som hodiny v angličtine. Tak si myslí, že ten jazyk, určite hej. 

 FG11:Určite si myslím, že musí byť učiteľ dobrý v jazyku. 

 FG13:  No nielen jazyk, čo viem stačí k mojim deťom, ale neviem o tom vlastne 

veľa, čo s tým mám robiť, kedy by som mohla použiť, ako.  Mňa interesuje, či by 

som to vlastne vedela. 

 FG14: Aj jazyk, aj musí chcieť. Nie je to ľahké, pri toľkých aktivitách čo robím, tak 

si musím nájsť čas. 

 

K2 Postavenie a vplyv metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov a jej vnímanie . učiteľmi 

primárneho stupňa.  

Východisková otázka: 

Je podľa vás CLIL potrebný vo vyučovaní cudzích jazykov, uveďte Vaše dôvody, názory. 

 

 Viera: V reálnom živote všetko okolo nás spolu súvisí a v každej oblasti života 

aplikujeme jednotlivé kompetencie nadobudnuté počas vyučovania. Aj používanie 

cudzieho jazyka len na hodinách daného cudzieho jazyka nie je celkom prirodzené, 

pretože žiaci nezačnú používať jazyk bez toho, aby k tomu neboli vyzvaní učiteľom 

jazykárom. 

 Dana: Impulzom bola prednáška z didaktiky u pani Strakovej, ktorú sme mali 

v projekte, kde som si uvedomila, že takýmto spôsobom by mali učiť všetci učitelia 

cudzieho jazyka na prvom stupni, kde je to najprirodzenejšie, najmä ak všetky 

predmety učí jeden učiteľ.  

                                                 
88

 Označenie jednotlivých respondentiek skupinového rozhovoru je od FG1 až FG 14. 
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 Alena: CLILko je potrebné, pretože deti zvyknú memorovať slovíčka, ale 

nerozmýšľajú v jazyku. Ak sa k slovíčku dopracuješ sám, uchováš si ho dlhšie. 

Pozitívny vplyv iného jazyka je: širší záber, dieťa je sebavedomejšie, stráca 

zábrany pri rozprávaní o rôznych predmetoch, máme veľa tém, niečo mu sadne. 

 FG2: CLILko je, keď učím o vtáčikoch, povedzme na biológii, potom to isté na 

slovenčine, nie na slovenčine asi nie a potom ešte povedzme na zemepise a nejakej 

výchove, tú istú tému všade preberám a celú hodinu po anglicky, proste jednu tému 

zintegrujem všade. 

 FG3: Veľkou výhodou je, že sa žiaci učia používať cudzí jazyk v normálnych 

situáciách,  na rôznych predmetoch, čo si často ani neuvedomujú a tým sa rozširuje 

ich slovná zásoba. Nie ako my sme mali samé veci naspamäť 

 FG4: Aj ja to robím počas hodiny matematiky. S deťmi spolu počítame, ale dávam 

len tie čísla, ktoré vedia po anglicky; niekedy, keď vidím, že sa im nechce, tak si 

hocikedy zaspievame anglickú pesničku; minule sme si na výtvarnej opakovali 

farby. 

 FG5: CLIL je veľmi potrebný, pretože je najlepším spôsobom, ako prepájať 

jednotlivé predmety s vyučovaním cudzieho jazyka. Najprirodzenejšie je to práve 

v primárnom vzdelávaní, kde väčšinu predmetov učí jeden učiteľ, ktorý pozná 

obsah jednotlivých predmetov. 

 FG9: Používam CLIL počas hodín, na matike a prírodovede. Zmeny pociťujem 

najmä v tom, že žiaci sa nepozastavujú nad tým, že používame angličtinu aj na 

iných hodinách, bez problémov kedykoľvek zareagujú napríklad na otázku 

v anglickom jazyku a podobne. Taktiež sa rozšírila slovná zásoba žiakov a tým aj 

možnosti učiteľa, keďže žiaci rozumejú väčšiemu množstvu slov. 

 FG10: Je to metóda, pri ktorej musí byť učiteľ veľmi flexibilný, žiaci to berú ako 

zábavu, pri ktorej sa aj učia, rýchle ubehne hodina. 

 FG11: Pozitívami sú tiež povzbudzovanie v komunikácii, keď nie je najdôležitejšia 

presnosť, ale skôr plynulosť. Ako pozitívum vidím to, že na internete je veľké 

množstvo programov pre deti, ktoré je možné so žiakmi počúvať a pozerať na 

hodinách, kde sa stretnú s prirodzeným používaním cudzieho jazyka v správnom 

kontexte. Nevýhodou sú jednoznačne zvýšené nároky na prípravu učiteľov na 

jednotlivé hodiny, taktiež na materiálne zabezpečenie. 

 FG13: Na seminári nám vraveli, že sa zvyšuje úroveň nielen vyučovania, ale aj seba. 
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K3 Očakávané a žiadané druhy podpory pre učiteľa v kontexte aplikácie metódy CLIL. 

Východiskové otázky: 

Považovali by ste metodický materiál CLIL so slovnou zásobou a metodickými postupmi  za 

užitočný, má byť v slovenčine alebo angličtine? 

Považovali by ste za potrebné absolvovať metodické školenie, prípadne ďalšie vzdelávanie 

napríklad kurz na VŠ alebo na MPC, ktoré by sa zaoberalo metódou CLIL? 

Aký druh podpory by mala slovenská vláda poskytovať učiteľom prvého stupňa, ktorí majú záujem 

používať metódu CLIL v praxi? 

 

 Dana: Metodický materiál ku CLIL by som veľmi uvítala, hlavne ak by bol 

s minimálnymi nákladmi. Teoretický popis by bol vhodnejší v slovenskom jazyku, 

najmä nie je potom dobré, ak je písaný v odbornej angličtine, vzorové pracovné 

listy, či cvičenia, texty v anglickom jazyku. 

 Alena: Pokiaľ by som mala materiál, metódy a postupy ako na to, slovnú zásobu, 

viem si to predstaviť, ale nie pri všetkých témach, skôr na čítaní, pri zhrnutí a 

obsahoch. Preferovala by som keby bola teória a plány v slovenčine, len slovíčka 

a napríklad povely na telesnú v angličtine. 

 Viera: Používam ako inšpiráciu knihu od Rampone
89

, je tam veľa zaujímavých 

nápadov, niektoré musím prispôsobiť podľa zloženia v triede. Máme tiež super 

knihu Treetops
90

 na angličtinu, je tam mnoho vecí, čo prepájam na iných hodinách. 

Minule som bola tiež na školení na evanjelickej škole a Roman predstavoval 

novinky na CLIL. Hneď som si objednala, úžasné veci, majú tam celé sady vecí, čo 

sa dajú použiť. Len keby to nebolo také drahé. Ja si veľa vecí kupujem sama. 

 Dana: Metodické školenie je dôležité. Aj mne pomohlo vidieť ukážkovo odučenú 

hodinu. Určite by so išla na školenie, ak by empécečko niečo robilo, alebo aj na 

fakulte. 

 FG1: Napríklad zníženým úväzkom, ale to by si mala hneď nižší plat, prípadne 

oslobodením od rôznych iných činností, ako organizovanie besiedok, vedenie 

emzetiek
91

, učebnice a kopec iných vecí, čo ti odoberá energiu.  

                                                 
89

 Poznámka: Calabrese, I., Rampone, S. 2007. Cross-Curricular Resources for young leraners. 
90

 Žiaci používajú na hodinách anglického jazyka učebnicu Howell, S., Kester-Dodgson, L. Treetops : 

beginners. 
91

 Poznámka autorka: emzetko znamená metodické združenie. 
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 FG3: Myslím, že také dozory na chodbách, zníženým počtom žiakov v triede, kde sa 

používa táto metóda, príspevkom na nákup kníh a materiálov, bezplatným 

vzdelávaním.  

 FG5: Súhlasím, aj určite by to mali byť veci kombinované, metóda po slovensky 

a pracovné listy po anglicky. 

 FG8: Jednoznačne didaktiku by som chcela, aby bola. To je základ, ja si viem 

prečítať teóriu, ale praktické nápady a ukážky mi pomôžu a tiež si veci potrebuješ 

odskúšať.  

 FG9: Hlavne nejazykárom formou príplatkov. Vieš, u nás keď nie si triedny, tak 

nemáš príplatok za triednictvo, tak niečo také, aby aj keď budeš robiť niečo nové, 

tak budeš mať príplatok.  

 FG10: Potom by mohli byť predpripravené materiály s pracovnými listami. Keď 

budem potrebovať, tak si to pozriem. Ako na zborovni. 

 FG12: Keby boli aj kredity za to, že robím niečo navyše, to by bolo super.  

 FG13: Školenie je proste potrebné, aby som sa do toho viac dostala. Určite by som 

potrebovala aj jazykovo sa trochu pocvičiť, aj keď moje jazykové znalosti sú 

niekde v strede, ale keďže nie všetko je angličtina pre prvý a druhý ročník, tak si 

myslím, že pospíkovať by som mohla, ide tu o moju prípravu. 

 FG14: Ja kredity nepotrebujem už ich mám veľa, ale je fajn, ak idem niekam na 

zaujímavé školenie, vždy ma to tak naštartuje, stále je tam veľa vecí na inšpiráciu.  

 

K4 Faktory ovplyvňujúce učiteľa pri aplikácii metódy CLIL. 

Východiskové otázky:  

Aké ste mali motívy začať s metódou CLIL? resp. Aké by ste mali motívy začať s metódou CLIL? 

Počas akých hodín aplikujete CLIL, v akej dĺžke, približne koľko minút z hodiny? resp. Počas 

akých hodín by ste používali CLIL, v akej dĺžke, približne koľko minút z hodiny? 

Podporuje Vás vedenie školy, ostatní kolegovia, rodičia – opíšte situáciu konkrétnejšie. Myslíte si, 

že by Vás vedenie školy podporili, v čom? Viete si predstaviť spolupracovať s kolegyňami? 

Aké pomôcky využívate? resp. Ktoré pomôcky by ste používali? 

 

 Alena: Vedenie školy ma podporilo, zo strany rodičov boli otázky, ale páči sa to 

rodičom aj deťom. Je doba, keď je iný jazyk potrebný. Ostaní kolegovia ani 

nevedia, že niečo také robím. 
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 Dana: Podporujú ma najmä rodičia a dve kolegyne. Kolegom by som odporúčala 

nebáť sa používať CLIL, postupne zvyšovať percentuálny pomer aplikácie tejto 

metódy. Tiež by bolo vhodné, aby si na svojej škole našli aspoň jedného kolegu 

alebo kolegyňu, ktorý by tiež chcel používať CLIL, aby sa navzájom podporili a 

pomohli si. Vedenie ma podporuje asi tak, že ma posiela prezentovať, že robíme 

CLIL. Kolegyňa na mňa zazerá, že ju nevybrali a ona má skončený jazyk. 

 Alena: CLILko praktikujem na hodinách výtvarnej výchovy, vlastivedy a 

prírodovedy, po spočítaní vcelku cca 20 minút. Motívy, čo ma viedli, bola som 

oslovená a neodmietla som, posúva to ďalej mňa aj deti, dieťa je sebavedomejšie, 

stráca zábrany pri rozprávaní, vidím to na rôznych predmetoch, má možnosť 

komunikovať, musia aj premýšlať, stále je veľa nových tém, niečo mu sadne. 

 Viera: Mne sa osvedčilo, že používam pracovné listy ako pri každom predmete, 

interaktívna tabuľa ak už je, je to plus. Mám pripravené hodiny cez interaktívku, 

ale teraz nás sťahovali, tak je to komplikovanejšie sa do takej triedy dostať. Deti to 

baví, môžu si to priamo vyskúšať. Len ja musím veľa hľadať a kopírovať. 

 Dana: Minule sme mali food, normálne som urobila obrázky jedál, priniesla košík. 

Prišla som do triedy, dala obrus na stôl, deti čakali. Oni sa vždy tešia a pýtajú, čo 

budeme dnes robiť. Potom som povykladala obrázky, do noci som ich vyfarbovala, 

také pekné, včera som ich ešte poobede laminovala. Deti čakali a ja som sa začala 

Let´s have a picnic, to máme aj takú tému v knihe. 

 FG1: Bolo by vhodné, aby si na svojej škole našli aspoň jedného kolegu alebo 

kolegyňu, ktorý by tiež chcel používať CLIL, aby sa navzájom podporili a pomohli 

si. Ja si netrúfam to robiť sama, asi kvôli jazyku. A asi aj by sme si mohli vymieňať 

materiály. 

 FG2: Asi by som to mohla robiť na vlastivede a prírodovede, tam máme aj veľa vecí, 

čo by som mohla poprepájať. No určite by som si musela najprv pozháňať veci 

a teraz si robím školenie na IKTčko, tak by som určite aj niečo z toho využila, 

interaktívnu tabuľu a v triede mám počítač. Vedenie by som asi veľmi 

neinformovala.  

 FG3: Nerobím to CLILko, ale počula som, že je to náročné na čas, ale mám také fajn 

kolegynky, tak by sme sa do toho pustili. Rozdelili by sme si prípravu plánov, 

každá sme iná, tak by sme sa spolu aj inšpirovali navzájom. 
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 FG6: U nás by sa to mohlo robiť, som za nové veci. Len si neviem predstaviť, s kým 

by som to začala robiť. 

 FG7: CLIL používam intuitívne jeden rok, skôr môžem povedať že pripravujem 

prvákov na prácu touto metódou. Aplikujem ho na viacerých hodinách, najmä na 

matematike, prírodovede a výtvarnej výchove, nie pravidelne, čiže nie na každej 

hodine, ale tam, kde sa mi to tematicky hodí, asi 10 minút z hodiny, niekedy aj 

viac, 20 minút, najmä na prírodovede. 

 FG8: Každý niečo chce, stále niečo nové, kopec papierov, ani počítače pomaly 

nemáme na škole, vedenie je také staré, riaditeľka nič nechce. 

 FG9: Keby išiel tlak od vedenia, tak by sme robili všetci. 

 FG11: U nás ma podporuje aj vedenie, rodičia tiež. Na rodičovských mám dobré 

ohlasy.  

 FG12: Riaditeľka by bola nadšená, ale si to neviem predstaviť, som rada, že 

normálne odučím hodiny. Máme tam aj deti, čo nevedia po slovensky a ešte by som 

ich mala učiť angličtinu. 

 FG14: Jednoznačne prírodoveda, vlastiveda, matematika a výtvarná, tie najskôr. 

Teoreticky by sa dalo na slovenčine, na čítaní cez príbehy, rozprávkové postavičky. 

Ak mám niečo, tak si to posúvame.  

4.3.2 Analýza a interpretácia jednotlivých kategórií 

K1 Požadované špecifické profesijné kompetencie učiteľa aplikujúceho metódu CLIL.  

Zmena používania tradičných metód a aplikácia nových, netradičných v edukačnom 

priestore a procese sa odráža aj v oblasti požiadaviek na profesijné kompetencie učiteľa. 

Učiteľove vnímanie profesijných kompetencií v prepojení na implementáciu CLIL 

vyžaduje predovšetkým nevyhnutnosť získať dostatočné odborné jazykové kompetencie 

v cieľovom jazyku (Dana, Alena, Viera, FG3, FG5, FG11, FG13, FG14). Ďalšími 

kompetenciami je didaktická kompetencia ( FG3, FG5), plánovania hodiny (Dana, Viera, 

Alena,  FG3, FG13, FG14); adaptácie a výberu materiálov (Viera, Dana), , taktiež sa 

objavuje aj hodnotenie výkonu žiaka (Alena, Dana), aj keď uvedené oblasti v porovnaní 

s jazykovou vybavenosťou nerezonujú tak často a objavujú sa práve u učiteliek, ktoré majú 

praktickú skúsenosť s metódou. Z uvedeného je možné načrtnúť, že práve propagácia 

metódy CLIL ako jednej z metodík na zefektívnenie vyučovania anglického jazyka v 

našom edukačnom prostredí má vplyv na dominaciu jazykovej vybavenosti učiteľa. Ani 
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v jednom prípade nebola požiadavka na kompetenciu zameranú na stratégie potrebné na 

integráciu obsahu a jazyka. 

 

K2 - postavenie a vplyv metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov.  

Učiteľky označili metódu CLIL ako potrebnú, pretože má pozitívny vplyv na rozvoj 

komunikačnej kompetencie, žiaci sú vystavení prirodzeným situáciám, na primárnom 

stupni je prirodzená (Alena, Dana, Viera, FG3, FG5, FG9, FG11). Konštatujeme, že 

osobná skúsenosť interviewovaných učiteliek (Alena, Dana, Viera, FG3, FG9, FG 10, 

FG11) aplikujúcich metódu CLIL poukazuje na skutočnosť, že ich percepcia a ponímanie 

princípov a duality cieľov je kvalitatívne odlišná od respondentov, ktorí s uvedenou 

metodikou nemajú osobnú skúsenosť. Je však potrebné podotknúť, že aj v rámci 

rozhovorov sa objavili názory, ktoré potvrdzujú nesprávne pochopenie základných 

princípov. Napr. respondentka (FG4) nepochopila dualitu cieľov metódy CLIL a 

respondentka (FG2) si zamieňala prvky integrovaného tematického vyučovania 

s metodikou CLIL. Môže sa jednať o fakt, že slovné spojenie minimálne v názvoch  oboch 

metód, a to „integrovaný/éˮ môže zvádzať učiteľov a vyvolať dojem, že metódy sú 

identické. História aplikácie metódy integrovaného tematického vyučovania je 

v slovenskom edukačnom prostredí pomerne dlhšia oproti metóde CLIL a učitelia môžu 

mať viac teoretických alebo praktických skúseností s metódou integrovaného tematického 

vyučovania. Uvedené fakty môžu mať vplyv na percepciu a úroveň poznatkov týkajúcich 

sa metódy CLIL učiteľmi základných škôl. Z uvedeného je zrejmé, že učitelia mnohokrát 

majú mylnú predstavu o metóde CLIL a dezinterpretujú základné princípy metódy CLIL, 

čo je vysoko pravdepodobne zapríčinené ich absentujúcou odbornou prípravou 

a nerelevantnými znalosťami o metóde CLIL, ako aj absentujúcimi odbornými znalosťami 

týkajúcimi sa vyučovania cudzích jazykov. 

 

K3 - očakávané a žiadané druhy podpory pre učiteľa v kontexte aplikácie metódy CLIL. 

V uvedených odpovediach učiteľky takmer totožne uvádzajú, že teoretické časti materiálov 

alebo metodických príručiek by mali byť v slovenskej jazykovej mutácii s vybranou 

slovnou zásobou a pracovnými listami v anglickej mutácii a privítali by dostupnosť 

a finančnú nenáročnosť materiálov (Dana, Alena, Viera, FG5, FG8, FG10). Je nutné 

poznamenať, že si učitelia často materiál hľadajú alebo pripravujú sami adaptovaním 

získaných materiálov z internetu alebo učebníc, ktoré používajú počas hodín anglického 

jazyka a hodín všeobecnovzdelávacieho predmetu. Chceme zdôrazniť, že tento proces je 
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časovo náročný a komplexný. Výber cieľového jazyka, v ktorom sú písané metodické 

materiály je určite podmienený aj dosiahnutou jazykovou úrovňou respondentov (napr. vo 

vzorke učiteliek pri metóde rozhovoru rozdielna jazyková úroveň podľa SERR, ohnisková 

skupina B2 podľa SERR). Zhodli sa aj vo forme podpory prostredníctvom metodických 

školení organizovaných MPC alebo VŠ (Dana, FG3, FG8,  FG13, FG14) so zameraním na 

teoretické východiská, vzájomnú výmenu materiálov a praktických skúseností. Finančnú 

podporu prezentovali formou príplatku, príspevku alebo bezplatným vzdelávaním (Viera, 

FG3, FG9), objavujú sa aj potreby rôznych výhod netýkajúcich sa priamej vyučovacej 

povinnosti (FG1, FG3, FG12). 

 

K4 Faktory ovplyvňujúce učiteľa pri aplikácii metódy 

Konštatujeme, že kvalita vyučovania a učitelia implementujúci metódu CLIL sú 

ovplyvnení ostatnými účastníkmi edukačného procesu, hlavne prístupom vedenia školy 

(Alena, FG2, FG8, FG9, FG11, FG12) a rodičmi (Alena, Dana, FG11). Vedenie školy, 

rodičia a žiaci pred zavedením metódy CLIL by mali byť informovaní o zložitosti 

a komplexnosti fenoménu CLIL, pretože ich pozitívny prístup ovplyvňuje kvalitatívne 

učiteľa aplikujúceho uvedenú metódu. Medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce učiteľa, 

môžeme zaradiť dostupnosť materiálov týkajúcich sa metódy CLIL, materiálne vybavenie 

školy sa nevyskytlo ako faktor ovplyvňujúci učiteľa ani v jednom prípade. Aplikácia je 

výrazne ovplyvnená možnosťou spolupráce s učiteľom špecializujúcim sa na metódu CLIL 

alebo učiteľom CJ (Dana, FG1, FG3, FG14), pretože plánovanie a realizácia hodín 

vyžaduje konštantné prehodnotenie pedagogických postupov. Dostupnosť materiálno-

technického charakteru sa taktiež objavuje ako jeden z možných faktorov, ktoré majú 

vplyv na učiteľa (Viera, Dana, FG2, FG8). 

4.3.3 Analýza a interpretácia zistení participačného pozorovania 

Participačné pozorovania sme pilotovali v triedach na dvoch základných školách 

v meste Prešov. Dáta získané metódou participačného pozorovania bola zaznamenané. 

Záznam bol vedený formou neštruktúrovaných terénnych zápisov (pozri príloha 3) a 

niektoré hodiny boli nahrávané na videokameru, hodiny učiteľky Dany sme analyzovali 

ako videonahrávky. Našim cieľom nebolo prepísať všetky pozorované hodiny, pretože sme 

sa nezameriavali na extenzívne písomné záznamy. Pozorovali sme spolu 26 hodín 
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odučených prostredníctvom metódy CLIL učiteľkami s rozdielnou úrovňou jazykových 

kompetencií a praktickou skúsenosťou s aplikáciou uvedenej metódy.  

Učiteľka Alena učí druhý ročník, je zároveň aj triednou učiteľkou, neučí anglický jazyk. 

Trieda sa delí na tri skupiny počas hodín anglického jazyka, hodinová dotácia sú dve 

hodiny týždenne. Triedu navštevuje 23 žiakov. Trieda je vybavená okrem bežného 

inventára aj troma funkčnými počítačmi s pripojením na internet, na stenách je množstvo 

obrázkov, plagátov a žiackych prác, ktoré sú rozmiestnené v priestore triedy. Lavice sú 

usporiadané klasickým spôsobom, v radoch za sebou.  

Učiteľka Viera učí prvý ročník, je zároveň aj triednou učiteľkou, v triede zároveň učí 

anglický jazyk. Trieda sa počas anglického jazyka nedelí, hodinová dotácia sú tri hodiny 

týždenne. Triedu navštevuje 24 žiakov, lavice sú usporiadané do šiestich skupín a jednej 

lavice umiestnenej samostatne. Trieda je vybavená bežným inventárom, na stenách je 

množstvo obrázkov, plagátov a žiackych prác.  

Učiteľka Dana nesúhlasila s participačným pozorovaním.  

Analyzovali sme činnosti odohrávajúce sa počas vyučovacej hodiny. Na základe zistení 

vyplývajúcich z dát môžeme zhrnúť činnosti vykonávané učiteľom aplikujúcim metódu 

CLIL nasledovne: 

 učiteľ CLIL, ktorý začína aplikovať metódu CLIL alebo nie je dostatočne jazykovo 

kompetentný, si viac uvedomuje jazykové potreby žiakov, pretože on sám používa 

cudzí jazyk a komunikuje v cudzom jazyku, čo vyžaduje od učiteľa, aby jazykové 

vstupy boli zrozumiteľnejšie a širšie kontextualizované; 

 dôležité priebežné hodnotenie,  spätná väzba a kontrola porozumenia žiakov zo 

strany učiteľa zvyšujú úroveň komunikácie medzi žiakmi a medzi učiteľom 

a žiakom; 

 intencionálne učenie
92

 je možné v dôsledku orientácie na význam a komunikáciu, na 

poskytovanie obrovského množstvo vstupov; 

 dôraz na fluenciu, nie správnosť je učiteľom výrazne podporovaná počas hodín na 

rozdiel od tradičného vyučovania cudzieho jazyka, kde je kladený dôraz na 

správnosť, gramatické štruktúry; 

 učiteľ stimuluje a podporuje žiakov; 

                                                 
92

 V tomto prípade učenie charakterizované na základe zámernosti:  

intencionálne (zámerné) - cieľavedomé, organizované, plánovité, riadené, môže prebiehať v dvoch formách: 

inštitucionálne - škola, zariadenia, neinštitucionálne - súkromné hodiny; 
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 interaktívna podpora, používanie vizuálnych a iných pomôcok zvyšuje znalosti 

kognitívnej povahy (zapojenie všetkých zmyslov); 

4. 4 Zhrnutie a interpretácia výsledkov výskumu  

Učitelia musia byť vybavení špeciálnymi schopnosťami a zručnosťami, ak chcú 

vyučovať obsah v jazyku, ktorý nie je materinským jazykom žiakov. Prakticky je nemožné 

získať tieto kompetencie bez odborného vzdelávania. Je preto dôležité, aby univerzity 

vytvárali programy zamerané na získanie kompetencií metódy CLIL. Je dôležité určiť 

v rámci zmysluplného obsahu, ktorými vedomosťami a zručnosťami majú byť budúci 

učitelia CLIL vybavení.  

Podľa výskumných zistení Van de Creana (2007) väčšina úspešných učiteľov 

aplikujúcich metódu CLIL je odborne zdatná, ako v cieľovom jazyku, tak v materinskom 

jazyku žiakov. Vzťah medzi učiteľovými jazykovými kompetenciami a kompetenciami 

osvojenými žiakmi je významný. Jedným zo zistení je aj nutnosť vzdelávať učiteľov 

primárneho a sekundárneho stupňa v oblasti dosiahnutia adekvátnych jazykových 

kompetencií. Valachová (2005, s. 6) rozčleňuje kompetencie učiteľa na základe analýzy 

viacerých prístupov a členení do oblastí osobnostnej; psychoeduktívnej - integrovaná 

didaktika; pedagogicko- psychologickej – spôsobilosti; výchovnej a špecifickej. Práve 

osobnostné
93

 a špecifické kompetencie sú z nášho pohľadu signifikantné pre učiteľa 

aplikujúceho metódu CLIL. Pod špecifickými kompetenciami rozumieme práve koreláty - 

vek žiaka, predmet a jeho obsah integrovaný cez médium cudzieho jazyka.  

Výskumné zistenia získané z dotazníkového prieskumu názorov učiteľov primárnej 

edukácie v socio-edukačnom priestore mesta Prešov, pološtruktúrovaných rozhovorov 

realizovaných s učiteľkami s rôznou praktickou skúsenosťou s aplikáciou metódy CLIL na 

primárnom stupni, skupinového rozhovoru s učiteľkami primárneho stupňa 

a neštruktúrovaného pozorovania učiteliek aplikujúcich metódu CLIL preukázali 

jednoznačne potrebu získať špecifické profesijné kompetencie pre učiteľa, ktorý chce 

prakticky implementovať metódu CLIL.  

Na základe našich zistení, teoretických východísk
94

 a iných výskumov je ideálnym 

riešením pre učiteľa aplikujúceho metódu CLIL dosiahnuť špecifické profesijné 

kompetencie týkajúce sa kvalifikácie a špecializácie, ktoré poskytnú učiteľovi dostatočnú 

úroveň schopnosti vyučovať v cieľovom jazyku a zároveň implementovať stratégie 
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potrebné na integráciu obsahu a jazyka. Jednou z kľúčových je kompetencia spojená s 

pedagogicko-teoretickou prípravou v oblasti osvojovania si cudzieho jazyka.  

Konštatujeme, že predpoklad stanovený vo výskumnej otázke 1 o odlišnosti profesijných 

kompetencií učiteľa aplikujúceho metódu CLIL v primárnej edukácii sa potvrdil a 

špecifické kompetencie učiteľa aplikujúceho metódu CLIL v primárnej edukácii 

rezumujeme v rovinách: 

 duálne zameraná kvalifikácia – všeobecnovzdelávacie predmety a anglický jazyk; 

 dostatočné jazykové kompetencie v anglickom jazyku – na základe zistení 

odporúčame minimálne úroveň B2 podľa SERR; 

 praktická skúsenosť a špecifická príprava zameraná na získanie špecifických 

kompetencií  na aplikáciu metódy CLIL; 

 príprava a adaptácia cudzojazyčných materiálov; citlivosť výberu, vhodnosť 

a množstvo odbornej slovnej zásoby v spojitosti s osobitosťami osvojovacích 

princípov cieľového jazyka; 

 plánovanie a implementácia techník – na úlohu orientované vyučovanie, aktivizujúce 

techniky, flexibilnejšia didaktika; 

 kontinuálna spätná väzba umožňujúca progres žiaka a jeho sebahodnotenie; 

 prehľad a znalosť nielen základnej slovnej zásoby cudzieho jazyka; 

 nevyhnutná interkultúrna kompetencia vyžadujúca starostlivo plánovaný priebeh 

vyučovania s cieľom nadobúdať perspektívy z pohľadu inej krajiny a rozdielnych 

sociálnych skupín
95

. 

 prebiehajúce priebežné a formatívne hodnotenie procesu učenia sa v prepojení 

s cudzím jazykom. 

Vyvstáva problém a otázka, do akej miery musí učiteľ primárneho stupňa aplikujúci 

metódu CLIL ovládať cudzí jazyk, aby mohol účinne implementovať CLIL metódu.  

Kompetencia jazykovej erudície si zaslúži osobitý výskum, pretože doteraz sa oblasti  

jazykovej vybavenosti učiteľov v kontexte CLIL nevenovala dostatočná výskumná 

pozornosť a sme presvedčení, že je to dôležitý prvok úspechu implementácie CLIL. 

Jedným z kľúčových aspektov CLIL by tiež mala byť dostatočná jazyková úroveň 

a znalosť cudzieho jazyka učiteľa CLIL. Neexistuje žiadna názorová zhoda týkajúca sa 
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 Výsledkom bilingválneho učenia nie je len učenie sa vedomostiam z daného predmetu pomocou cudzieho 
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minimálnych jazykových kompetencií nevyhnutných pre  efektívnu výučbu CLIL. Niektorí 

autori tvrdia, že úroveň A2 podľa SERR je dostačujúca, iní autori ako napr. Straková, 

Lojová ( 2012) považujú  „najzákladnejším predpokladom je dostatočná úroveň ovládania 

angličtiny B2-C1 podľa SERR, keďže učiteľ v primárnom vzdelávaní pôsobí pre žiakov ako 

hlavný zdroj cudzojazyčného inputuˮ (2012, s. 21-22). 
96

 

V metóde CLIL ide o dualitu cieľov – jazykový cieľ musí byť inkorporovaný do 

procesu vyučovania počas CLIL hodiny. Je potrebné si uvedomiť, že učiteľ 

všeobecnovzdelávacieho predmetu učí obsah cez jazyk, nie opačne. Učiteľ pre primárny 

stupeň bez špecializačného alebo rozširujúceho štúdia pre cieľový jazyk nemá odborné 

vedomosti v oblasti vyučovania cudzích jazykov a požadované jazykové kompetencie. 

Učiteľ cudzieho jazyka pre sekundárne vzdelávanie, ktorý vzhľadom na nedostatočné 

personálne zabezpečenie školy vyučuje CJ na primárnom stupni, nemá odbornosť potrebnú 

pre primárny stupeň v rovine psycho-didaktickej a odborno-predmetovej. Učiteľ aplikujúci 

metódu CLIL v primárnej edukácii má byť erudovaný nielen v oblasti poznania obsahu 

všeobecnovzdelávacích predmetov, ale musí byť dostatočne erudovaný aj v cieľovom 

jazyku. Nevyhnutnou súčasťou jeho kompetencií je aj reflexia a uvedomenie si množstva 

faktorov ovplyvňujúcich edukáciu, a to cez inštitucionálne, legislatívne až po dennodenné 

procesy praktickej edukačnej činnosti.  

V rovine vonkajších faktorov vplývajúcich na učiteľa aplikujúceho metódu CLIL sme 

vyšpecifikovali oblasti, ktoré je potrebné akceptovať. V oblasti týkajúcej sa spolupráce sa 

jedná o oblasť spolupráce s kolegami na úrovni formálnej alebo neformálnej a rozdelenia 

úloh. V oblasti týkajúcej sa organizácie práce ide o rozhodovací proces – kde, kedy, ako, 

čo, ktoré predmety; možné zmeny v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch; možné 

zmeny v rozvrhu hodín; získavanie zdrojov a materiálov; problematika hodnotenia; 

informovanosť zainteresovaných strán – rodičia, žiaci a manažment školy. V oblasti 

týkajúcej sa úloh pre učiteľa primárneho stupňa ide o výber odbornej špecifickej slovnej 

zásoby, tém, výber textov a materiálov vhodných pre danú tému a obsah. V oblasti 

týkajúcej sa úloh pre učiteľa cieľového jazyka ide o rozvoj kompetencií počúvania, 
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komunikácie a čítania; rozvoj slovnej zásoby – zameranie na oblasť CALP oproti sociálnej 

BICS;
97

 správnu fixácia výslovnosti; výber vhodných gramatických a lexikálnych štruktúr. 

4.4.1 Odporúčania 

Na získanie erudície a špecifických kompetencií učiteľa CLIL v primárnej edukácii 

vzhľadom k vyššie uvedenému odporúčame vzdelávať učiteľov anglického jazyka 

primárneho  stupňa  nielen  v  oblastiach  doterajšieho kurikula, ale  rozšíriť  vzdelávanie  

o metódu CLIL. Na základe dostatočnej odbornosti a získaných kompetencií tak bude 

schopný adekvátne aplikovať a preniesť poznatky do praxe.  

Vyučovanie cudzích jazykov prostredníctvom metódy CLIL sa stáva dôležitým bodom 

záujmu vedeckých výskumov, pociťujeme však absenciu v oblasti vzdelávania učiteľov 

anglického jazyka najmä v primárnej edukácii. Na základe údajov o nedostatku 

personálneho zabezpečenia kvalifikovaného vyučovania cudzích jazykov na primárnom 

stupni a narastajúcej potrebe skvalitniť vzdelávanie učiteľov a z našich zistení sme 

koncipovali modul výberového predmetu pre pregraduálnu výchovu. Uvedený modul 

umožní hlbší ponor do zložitej problematiky vyučovania cudzieho jazyka v mladšom 

školskom veku. Vzhľadom na uvedené fakty odporúčame, aby vysokoškolské inštitúcie 

v rámci pregraduálnej a kontinuálnej prípravy zaradili do svojich ponúk predmety 

zamerané na získanie kompetencií metódy CLIL. Prikláňame sa k názoru komisie pre 

cudzí jazyk v primárnom vzdelávaní, že príprava učiteľa primárneho stupňa musí 

prebiehať vo forme uceleného modulu špecializácie anglického jazyka s didaktikou 

(Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho 

školstva, 2012, s. 81) (pozri príloha 4) .  

Cieľom odporúčaného predmetu bude umožniť študentom pripravujúcim sa na výkon 

povolania a učiteľom z praxe lepšie sa zorientovať v nových trendoch v oblasti 

bilingválneho vzdelávania. Umožní učiteľom reagovať na potrebu lepšej a efektívnejšej 

jazykovej vybavenosti žiakov primárneho stupňa a používať metódy, ktoré sú orientované 

na žiaka, podporujú jeho autonómiu, aktivizáciu a umožňujú rozvoj jeho vyšších 

myšlienkových operácií a produktívnych jazykových zručností. Obsah odporúčame 
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 CALP – cognitive academic language proficiency  - kognitívna akademická jazyková kompetencia jazyk 

nevyhnutný na porozumenie obsahu akademického predmetu v triede spojený s formálnym učením 
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nevyhnutný na všednú konverzáciu, neformálnu interakciu  
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zamerať na získanie teoretických poznatkov v oblasti metódy CLIL na pozadí 

bilingválneho vzdelávania a aplikáciu prístupu, a to stanovením jazykových a obsahových 

cieľov CLIL hodiny; plánovaním a hodnotením CLIL hodiny; identifikáciou, výberom a 

adaptáciou relevantných materiálov pre CLIL hodiny. Odporúčame akcentovať praktickú 

zložku výučby predmetu v prepojení s pedagogickou praxou študentov a aktivity, ktoré je 

možné využívať pri vyučovaní prostredníctvom CLIL v rámci výstupov – modelové 

učenie, microteaching, praktické ukážky.  

Aplikácia metódy CLIL je pre manažment školy výhodným marketingovým ťahom, 

keďže pri predstavovaní svojej školy môžu uvádzať, že anglický jazyk je používaný nielen 

na hodinách anglického jazyka, čím sa môže zvýšiť úroveň cudzojazyčných kompetencií 

žiakov. Odporúčame, aby pred implementáciou CLIL manažment školy posúdil reálne 

personálne, finančné a materiálno - technické možnosti školy. Je potrebné informovať 

všetky zainteresované strany vstupujúce do procesu zavádzania metódy CLIL – rodičov, 

žiakov a učiteľov, pretože ako subjekty edukačného procesu výraznou mierou ovplyvňujú 

kvalitu implementácie.  

Ak vychádzame z  reálnej situácie, spolupráca medzi učiteľmi nie je vždy na 

očakávanej úrovni, dokonca sú prípady, že vládne rivalita a pocit istej nadradenosti 

učiteľov CJ pôsobiacich na nižšom sekundárnom stupni. Odporúčame v prepojení na 

aplikáciu metódy CLIL, aby príprava, plánovanie vyučovacích jednotiek, výber relevantnej 

slovnej zásoby, jej počet a výber materiálu sa konali v spolupráci medzi učiteľmi. V rámci 

výskumných zistení a našej skúsenosti je spolupráca obohacujúca pre obe zainteresované 

strany.  

Učiteľ CLIL považuje hodnotenie za náročné a má často problém hodnotiť 

performanciu žiaka, pretože nevie správne identifikovať oblasť a ciele hodnotenia - obsah 

a jazykové kompetencie. Odporúčame vzhľadom k primárnemu stupňu, kde  prebieha 

komunikácia prevažne v L1 a hodnotenie sa uskutočňuje v L1 nastaviť pred 

implementáciou metódy CLIL potrebné adekvátne hodnotiace nástroje. Je veľmi náročné 

určiť, či si žiak osvojil relevantnú slovnú zásobu a jazykové kompetencie v L2 v závislosti 

na stanovených jazykových cieľoch. Unifikované kritériá týkajúce sa hodnotenia učiteľom 

aplikujúcim metódu CLIL prispejú k objektívnejšiemu hodnoteniu.   

Významnou rovinou a predpokladom, okrem nevyhnutných profesijných kompetencií 

kvalitatívneho zabezpečenia aplikácie metódy CLIL, je pozitívny a entuziastický prístup 

učiteľa k inováciám, zmenám a procesu celoživotného vzdelávania. 




